
 
 
 

Solicitare de oferta 
(Anunt – Achizitie directa) 

 
In temeiul prevederilor art. 7, alin 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si a art.43 din HG 
395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publica / acordului-cadru din Legea 98/2016, prin prezenta, COMUNA SALCIILE cu 
sediul de corespondenta localitatea Salciile, sat Salciile, nr.297, jud.Prahova in calitate de autoritate 
contractanta, solicita o oferta in vederea achizitionarii directe din SEAP, conform Notei conceptuale  nr. 
3785/11.08.2017, cu cod CPV 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize. 

Modalitate de atribuire – achizitie directa 
 
Sursa de finantare – Buget local 
 
Denumirea achizitiei: Intocmire DALI la obiectivul:„Reabilitare si extindere scoală, realizare sală 
de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile” cuprinzand documentatia tehnica necesara in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, studiu topographic si geotehnic, expertiza tehnica, 
audit energetic al cladirii, proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor. 

Cod CPV – 79314000-8 - Studiu de fezabilitate 

Produse / servicii / lucrari : servicii 
Caracteristici tehnice: 

- Respectarea prevederilor HG 907/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare) 
- Realizarea expertizei tehnice in conformitate cu legislatia in vigoare 

 
Tema: 

- In conformitate cu tema de proiectare / continutul cadru al DALI 
- In conformitate cu Nota Conceptuala 

 
Obligatiile prestatorului: 

- Sa intocmeasca Documentatia de Avizare Lucrari de Interventie pentru corpurile de cladire 
existente, pentru extinderea acestora si pentru realizarea unei Salie sport 

- Sa respecte continutul cadru al DALI in conformitate cu prevederile legale HG 907/2016 
- Sa aplice si sa respecte toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare aplicabile 

specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri, la elaborarea documentatiei si 
intocmirea tuturor documentelor 

- Sa aplice si sa respecte toate actele normative si prescriptiile tehnice ce vor intra in vigoare pe 



 
parcursul indeplinirii contractului care face obiectul prezentei procedure, dupa caz 

- Va intocmi cu acceptul si in numele Achizitorului orice document / documentatie / formular 
necesar de intocmit pentru / sau in legatura cu realizarea obiectului contractului 

- Sa isi asume raspunderea pentru solutiile proiectate, pentru estimarea cantitatilor de lucrari si 
incadrarii in categoriile de lucrari, precum si pentru valorile estimate ale investitiilor 

- Ulterior incheierii procesului verbal de predare-primire a studiilor de fezabilitate / DALI, 
prestatorul renunta la drepturile patrimoniale in favoarea achizitorului (clauza stipulate si in 
contract) care va putea realiza documentatia ce intra in componenta acestora exclusive in 
vederea derularii procedurilor de proiectare si executie necesare pentru realizarea lucrarilor 
prevazute in continutul acestora, fara a mai fi nevoie de acordul prealabil al prestatorului. 

 
Obligatiile beneficiarului: 
- Sa puna la dispozitia prestatorului documentele prevazute in HG 907/2016 in vederea 

indeplinirii contractului 
- Sa asigure accesul persoanelor responsabile pentru indeplinirea tuturor serviciilor ce fac 

obiectul contractului la obiectivele in cauza 
- Sa se implice active pe parcursul derularii contractului, prin reprezentantii sai, pentru a rezolva 

toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii serviciilor care sunt in 
responsabilitatea achizitorului si de care depinde indeplinirea obligatiilor contractuale ale 
Prestatorului 

- Sa asigure asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea de catre Prestator a oricaror acorduri, 
avize, autorizatii, documente sau aprobari necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul 
indeplinirii prezentului contract 

 
Utilizare: 
- Documentatia DALI va fi folosita si este necesara in vederea promovarii investitiei 

:„Reabilitare si extindere scoală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile” 
prin Programul National de Dezvoltare Locala. 

*Respectarea prevederilor HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare 
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice 

 
Tip Contract: 

- Prestari servicii 
 
Conditii contract: 
 
 Data incepere: La emiterea ordinului de incepere de catre Achizitor. 
 

Durata contract: Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de elaborare a documentatiei 



 
tehnico-economice mai sus mentionata in termen de 50 zile de la emiterea ordinului de incepere 
de catre Achizitor. 
 
Predarea documentatiei de proiectare: Prestatorul va preda Achizitorului 3 (trei) exemplate pe 
suport de hartie din documentatia cuprinzand piese scrise si piese desenate, cu semnatura 
autorului, precum si un exemplar in format electronic, pentru fiecare din cele doua scenarii 
elaborate, conform art.7, alin.1 din HG 907/2016. 
 
Pe parcursul derularii contractului de servicii, corespondenta va fi in limba romana. Orice 
comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in 
scris. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, la adresele indicate in 
preambul, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Limba care guverneaza 
contractul este limba romana. 
 
Drepturile patrimoniale: Ulterior incheierii procesului verbal de predare-primire a DALI, 
prestatorul renunta la drepturile patrimoniale in favoarea Achizitorului care va putea utiliza 
documentatia ce intra in componenta acestora exclusiv in vederea derularii procedurilor de 
proiectare si executie necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute in continutul acestora, fara 
a mai fi nevoie de acordul prealabil al prestatorului. 

 
Conditii de participare: 
1. Inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. 

Pentru a putea depune oferta in catalogul electronic este nevoie ca ofertantii sa fie inregistrati in 
SEAP. 

2. Pentru identificare, oferta de pret se va publica in SEAP – Catalogul electronic sub denumirea  : 
Intocmire DALI la obiectivul:„Reabilitare si extindere scoală, realizare sală de sport în 
satul Sălciile, comuna Sălciile” cuprinzand documentatia tehnica necesara in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, studiu topographic si geotehnic, expertiza 
tehnica, audit energetic al cladirii, proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor 
pana la data de 31.08.2017 ora 15:00 

3. Se va publica in SEAP valoarea totala a contractului fara TVA 
4. Se va publica in SEAP confirmarea acceptarii conditiilor Temei de proiectare. 
5. Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut 
6.  Termen final pentru depunerea ofertelor  pana la data de 31 .08.2017, ora 15:00. 
7. Tema de proiectare se poate obtine de la sediul Primariei Salciile sau prin e-mail, la adresa: 

primariasalciile@judetulprahova.ro 
8. Achizitorul  va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea “Criteriului de 

Atribuire” sa prezinte urmatoarele inscrise: 
- Certificat Constatator eliberat de O.N.R.C, iar Codul CAEN sa corespunda cu Codul CPV 
- Certificat de Atestare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat si 

http://www.e-licitatie.ro/�
mailto:primariasalciile@judetulprahova.ro�


 
Bugetul Local. 
 
 

 


